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التنفيذي في مجموعة 
املتنقلة  االتص���االت 
نبي���ل بن س���امة ان 
عملية اندماج شركتي 
»زين األردن« مع »زين 
فلس���طني« قد توقفت 

بسبب إشكاليات من جانب احلكومة األردنية، 
مبينا ان الشركة لم تصرف نظرها عن ذلك 
وس���تقوم به متى تاش���ت تلك األسباب. 
وق���ال إن قرار بيع حص���ة في »زين األم« 
يخص ماك الشركة وليس اإلدارة التنفيذية 
موضحا أن الش���ركة على استعداد لشراء 
شركة اتصاالت لبنان التي تديرها في حال 

خصخصتها.
وأوضح ان »زين« هي الشركة الوحيدة 
التي استطاعت أن تدخل سيولة إلى السوق 
تتجاوز ال� 2.3 مليار دوالر في ظل ظروف 

اقتصادية صعبة.
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الكويت: الحدود مع العراق محسومة
مجلس الوزراء ُأحيط علمًا باحتجاج »الخارجية« واستدعاء السفير بحر العلوم.. ونواب يطالبون بقطع العالقات مع بغداد.. والعزاوي ينفي مطالبته بإعادة ترسيم الحدود 

اإلعالميون سمعوا العبارات المسيئة.. واللواء: نحن اللبنانيين نستخدم هذا الكالم

محامي اللواء السيد يوّجه ألفاظًا نابية
ألحد أعضاء االدعاء في محكمة الحريري

مصادر لـ »األنباء«: مشروع أميركي لتأمين  
االحتياجات الفلسطينية بلبنان كمقدمة لتوطينهم

بي����روت: على نح����و يزيد من ح����دة اخلاف 
حول ملف احلقوق املدنية لاجئني الفلسطينيني 
في لبنان، علمت »األنباء« من مصادر متابعة للقضية 
أن واشنطن ش����كلت طاقم عمل يضم عربا بينهم 
فلسطينيون وأوروبيون بغية التحرك للضغط على 
الدول اخلليجية لتمويل صناديق دعم الدول التي 
تقبل التوطني. ويبدأ املشروع بتبني دول عربية 
دعم اخلدمات الطبية والتربوية واملعيشية لاجئني 
عبر احلكومة اللبنانية، ليصار بعد ذلك إلى ممارسة 
ضغوط دولية أكبر ل� »إقناع من لم يقتنع مبا يجب 

أن يقتنع به« على حد قول املصادر.

بيروت: غطت الش���تائم التي تخللت جلس���ة 
احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال الشهيد رفيق 
احلريري التي انعقدت للبت في طلب اللواء جميل 
السيد احلصول على بعض املستندات والوثائق، 
على مجريات جلسة أول من أمس التي جرى تأجيلها 
إلى سبتمبر املقبل للبت في مدى اختصاص احملكمة 
بالنظ���ر في طلب اللواء الس���يد. وكان مطلق هذه 
الشتائم أكرم عازوري محامي اللواء السيد، الذي اتهم 
االدعاء العام باملساس بالعدالة، ثم التفت عازوري 
الى موكله اللواء السيد قائا عن أحد اعضاء االدعاء 
الع���ام »هذا أخو ال� ... لن ي���رد، بدي... الباطة«، 
وقد س���مع االعاميون احلاضرون العبارات كون 
املكرفونات كانت مفتوحة. وبعد انتهاء اجللسة سئل 
اللواء السيد عن العبارات النابية التي استخدمها 
محاميه فبرر له ذلك مقلا من اهميتها بقوله »نحن 

اللبنانيني نستخدم هذا الكام«.

بن سالمة: بيع حصة في »زين األم« 
يخص المالك وليس اإلدارة التنفيذية دبدوب: 23.5 مليون دينار

مخصصات »الوطني« في النصف األول
قال الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب 
انه لم تكن هناك مخصصات 
عامة لدى البنك خال النصف 
األول نظ����را لع����دم النمو في 
احملاف����ظ، مضيف����ا ان البنك 
اس����تقطع 23.5 مليون دينار 
كمخصصات خاصة، منها 18 

مليون دينار مخصصات على االس����تثمارات، قسم 
منها كان ملواجهة انخفاض في محفظة استثمارات 
باألس����هم. وتوقع ان تبقى املخصصات كما هي في 
النصف الثاني من هذا الع����ام. وأضاف ان إيرادات 
الفوائد في البنك شهدت منوا دون أن تنمو محفظة 
القروض بل ان محفظة القروض انخفضت بنسبة 
طفيفة، حيث مت التركيز في البنك من أول الس����نة 
على كلفة التموي����ل ومت تخفيضها إلى أقصى حد، 
وأصبح الهامش جيدا، بحيث بلغت إيرادات الفوائد 
180 ملي����ون دينار من أصل 250 مليون دينار متثل 

اإليرادات التشغيلية للبنك.

»الداخلية«: جواز كفالة المواطنة ألبنائها
وزوجها وفق المادة 22 »التحاق بعائل«

الرومي: احتمال تأجيل ترشيح 2000 للتوظيف اليوم

امير زكي
أبلغ مصدر امني مطلع »األنباء« ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء 
عبداحلميد العوضي، اصدر يوم امس قرارا يقضي 
بجواز كفالة املواطنة البنائها ولزوجها وفق املادة 
22 التحاق بعائل عل���ى ان يبدأ العمل بهذا القرار 

اعتبارا من االسبوع املقبل.

وقال املصدر في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
القرار االداري جاء بعد تعليمات صادرة من وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد، الفتا الى ان القرار 
تضمن في البند االول منه جواز ان تكفل املواطنة 
ابناءها دون اشتراط سن معينة لابن، كما جاء في 
البن���د ثانيا جواز ان تكفل املواطنة زوجها بغض 

النظر عن جنسيته وعمره.

دون اشتراط سن معينة لألبناء وبغض النظر عن جنسية الزوج

»الصحة«: مستشفى جديد 
في مدينة صباح األحمد 

»األوقاف«: صرف مكافآت وزيادات المشمولينو120 مليونًا لتأهيل المنشآت
بقرارات »الخدمة المدنية« مع راتب يوليو

بأثر رجعي من أبريل الماضي

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي بأن احلكومة سوف ترصد 
ميزانية خاصة إلعادة تأهيل منشآت 
وزارة الصحة القدمية بجميع مرافق 
العبدالهادي ان قيمة  الوزارة. وقال 
امليزانية تبلغ 120 مليون دينار، مشيرا 
ال����ى ان امليزانية احلالية تتضمن 11 
مليون دينار ميزانية خاصة بإعادة 
القدمية. من  املراكز الصحية  تأهيل 
جانبه اعلن مدي����ر منطقة االحمدي 
الصحي����ة د.فهد الفودري عن توجه 
وزارة التخطيط لبناء مستشفى في 
مدينة صباح االحمد السكنية، مشيرا 

الى انه مت حتديد املوقع لها.

اسامة ابوالسعود
كش���ف وكيل وزارة االوقاف املس���اعد للشؤون االدارية 
واملالية مزيد أسد العمادي عن قيام الوزارة بصرف املكافآت 
والزيادات اخلاصة باالئمة واملؤذنني واملهندسني الكويتيني، 
ومكاف���أة املؤهات العليا من حملة الدكتوراه واملاجس���تير 
ومكافآت الوظائف املساندة لألعمال القانونية واملتدرجة فنيا 
ولشاغلي الوظائف املالية املساندة، مع راتب يوليو اجلاري 

وذلك بأثر رجعي من 1 أبريل املاضي.
وب���ني ان الصرف جاء بناء عل���ى قرارات مجلس اخلدمة 
املدنية والن خريجي كلية الشريعة كانوا يعزفون عن العمل 
في وظائف االمامة واخلطابة بس���بب تدني الكادر املمنوح 
لهم، آما ان تكون الزيادة والكوادر حافزا لهم على شغل هذه 

الوظائف وسد العجز الذي تعاني منه الوزارة.

اعتماد نظامي التراسل اإللكتروني واالتصال المرئي
في الجهات الحكومية لتسريع إنجاز الخدمات

مريم بندق
واف���ق مجلس الوزراء على البدء باس���تخدام نظامي التراس���ل 
االلكتروني واالتصال املرئي الثنائ���ي )الهاتف املرئي( في اجلهات 
احلكومي���ة، وقال وزير املواصات ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري ان هذين النظامني يتيحان اجراء التواصل 
االلكتروني والهاتفي مباشرة بني الوزراء بعضهم البعض وبني كل 
وزي���ر ووكائه في كل وزارة. وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد النظامني. كما استمع املجلس الى شرح من رئيس جهاز متابعة 
االداء احلكومي الشيخ محمد العبداهلل ومدير عام جهاز تكنولوجيا 
املعلومات علي الشريدة لاجراءات التنفيذية املتعلقة بهذين املشروعني 
ومتطلبات التنفيذ الكفيلة بتحقيق االهداف املنشودة. من جهة ثانية 
اصدر الش���يخ احمد الفهد قرارا بتش���كيل جلنة عليا برئاسة نائب 
رئيس الفتوى والتشريع املستش���ار فيصل الصرعاوي وتكليفها 
مبراجعة كل التش���ريعات والقوانني واللوائ���ح والقرارات املتعلقة 
 بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة.  وقال املستش���ار الصرعاوي 
ل� »كونا« ان تشكيل اللجنة يهدف الى ازالة املعوقات التي تواجه هذه 
العقود سواء عند ابرامها او تنفيذها في ضوء محتويات ومتطلبات 
خط���ة التنمية للدولة من حيث االهداف والسياس���ات واملتطلبات 
التشريعية الازمة لوضعها موضع التنفيذ. واضاف ان مهامها تشمل 
مراجعة كل القوانني واملراسيم املتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها 
الدولة ووضع التوصيات الازمة الزالة جميع املعوقات والعقبات 
التي تواجه ابرام وتنفيذ هذه العقود واقتراح مش���روعات القوانني 
واملراس���يم سواء كانت جديدة او تعديل القوانني السارية املرتبطة 
بهذه العقود مبا يكفل ازالة جميع معوقات ابرامها وسرعة تنفيذها 

مبا في ذلك اقتراح مناذج موحدة للعقود.

مريم بندق - سامح عبدالحفيظ 
أكدت مصادر سياسية انه متت احاطة 
مجلس الوزراء مبا نقل عن مندوب العراق 
الدائم لدى جامع���ة الدول العربية قيس 
العزاوي حول قضية ترسيم احلدود بني 

الكويت والعراق وفقا للقرار 833.
وش���ككت املص���ادر في صح���ة هذه 
التصريحات مش���ددة على أنها تتناقض 
متاما مع ما يؤكده املسؤولون العراقيون 
على أعلى املستويات للمسؤولني الكويتيني، 
وايضا ملا هو مس���جل ف���ي األمم املتحدة 
وألعضاء مجل���س األمن. وأكدت املصادر 
رفض التشكيك في قرارات ترسيم احلدود 
مع العراق، وأن وزارة اخلارجية استدعت 
السفير العراقي صباح امس وسلمته مذكرة 
احتجاج رسمية اكدت  استنكارها بشدة 
لهذه التصريحات رافضة التش���كيك في 
شرعية وقانونية القرار رقم 833 اخلاص 
بترس���يم احلدود بني البلدي���ن. وأكدت 
اخلارجية في مذكرتها استنكارها وبشدة 
تلك التصريحات الصادرة من ممثل رسمي 

حلكومة العراق.
 وشددت املذكرة االحتجاجية على أن 
دعوة العزاوي الى ترس���يم احلدود بني 
البلدين »تتناقض« مع قرارات مجلس األمن 
ومقررات الش���رعية الدولية ذات الصلة، 
مؤكدة في الوقت ذاته ان موضوع احلدود 
»قد مت حسمه نهائيا« من خال الشرعية 

الدولية ومن خال حكومتي البلدين.  
إلى ذلك، اس���تنكر نواب تصريحات 
الع����زاوي مطالبني بقط���ع العاقات مع 
العراق. وفي وقت الحق من ي���وم أم��س 
نفى الع����زاوي ف���ي تصري����ح لوك����الة 
أنباء الش����رق األوس����ط ما نسب إليه من 
مطالبته بإعادة ترسيم احلدود بني العراق 

والكويت.

الفهد شّكل لجنة عليا لمراجعة قوانين وعقود خطة التنمية

الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

طارق عزيز في سجن الكاظمية..  
ومحاميه: حياته في خطر

مصير سفينة »األمل« غامض.. وإسرائيل تؤكد: تتجه إلى العريش
 عواصم � وكاالت: بني إصرار القائمني على مؤسسة 
القذافي املنظمة لرحلة سفينة املساعدات الليبية »أمل« 
لكسر احلصار على غزة وعزمهم على مواصلة اإلبحار حتى 
وصول سواحل القطاع، وتأكيد أكثر من مسؤول إسرائيلي 
أن السفينة غيرت مسارها وتوجهت إلى مرفأ العريش في 
 مصر، يبقى الغموض مسيطرا حول مصير املتضامنني 
ال� 25 ومساعداتهم اإلنسانية. ووسط شح املعلومات 

الواردة من على ظهر الس���فينة التي حاصرتها أمس 
الب���وارج واملروحيات اإلس���رائيلية وشوش���ت على 
اتصاالتها، أكد متحدث باس���م اجليش اإلسرائيلي أن 
سفينة األمل توجهت بالفعل إلى ميناء العريش وأن هذه 
القوى البحرية أجبرت السفينة على تغيير وجهتها دون 
القيام بعملية إنزال على غرار االعتداء على متضامني 

أسطول احلرية.

عواصم � أ.ف.پ: انتهى مصير 
نائب رئي����س ال����وزراء العراقي 
الس����ابق طارق عزيز إلى سجن 
الكاظمية ببغ����داد، على ما أعلن 
بديع عارف محامي عزيز. وقد أكد 
عارف أمس ان القوات األميركية في 
العراق سلمت موكله الى السلطات 
العراقية، وحذر من أن »حياة عزيز 
اآلن في خطر فهو بني أيدي خصومه 
ومن احملتمل ان يوجهوا له تهما 
عقوبته����ا اإلعدام للخاص منه«. 
وأوض����ح عارف أنه »مت تس����ليم 
موكلي ضمن ع����دد من املعتقلني 
لدى اجلانب األميركي إلى اجلانب 
العراقي« مساء أمس األول. وقال 
»تلقيت اتصاال من عزيز أعلمني 
خاله بأنه سلم إلى اجلانب العراقي 
وهو حاليا في س����جن الكاظمية 

في بغداد«.

األميركيون سلموه إلى السلطات العراقية

»الشؤون«: السماح لـ 10 جمعيات خيرية 
و150 لجنة فرعية بجمع التبرعات في رمضان

بشرى شعبان
أعلن مدير إدارة اجلمعي���ات اخليرية واملبرات ناصر العمار ان 
الوزارة بناء على تعليمات وزير الشؤون د.محمد العفاسي اعادت 
العمل باملشروع السابع جلمع التبرعات النقدية خال شهر رمضان. 
وأضاف ان 10 جمعيات خيرية ستستفيد من هذا املشروع باإلضافة 
الى ما يقارب ال� 150 جلنة فرعية في جميع احملافظات. وأشار العمار 
إلى أن جمع التبرعات س���يتم وفق آلية محددة ومبوجب إيصاالت 
ممهورة من الوزارة بعد تقدم اجلمعية بطلب للحصول عليها مرفق 
بإخاء طرف عن عهدة املش���روع الس���ادس الذي نفذ العام الفائت.  
وبني العمار ان جمع التبرعات النقدية يتم إلى جانب االستقطاعات 
البنكية وجهاز الكي نت. ونفى العمار أن تكون اإلدارة قد تلقت أي 
تعليمات بشأن السماح بجمع التبرعات في املساجد، مشددا على أن 

التفاصيل ص16هذا األمر عائد إلى وزارة األوقاف.

طارق عزيز خالل إحدى جلسات احملاكمة      )أ.پ(التفاصيل ص30

إبراهيم دبدوب

التفاصيل ص 3و16

التفاصيل ص24التفاصيل ص28

مريم بندق
أعلن وكيل ديوان اخلدمة املدني���ة محمد الرومي احتمال تأجيل اعان دفعة 
املرش���حني للتوظيف البالغ عددهم 2000 مواطن ومواطن���ة والذي كان مقررا 

اليوم.
وق���ال الوكيل الرومي ل� »األنباء«: ننتظر ورود احتياجات جديدة من بعض 
اجلهات احلكومية صباح اليوم الستكمال العدد الذي نطمح لترشيحه للتوظيف 

وفي حال استكماله سنعلن الدفعة.
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طالبان تجّند »القردة« 
لمقاتلة قوات الناتو

عواصم � وكاالت: يبدو أن 
انقلب على الساحر،  السحر 
وتبنت حرك����ة طالبان فكرة 
»اجلنود القردة« التي ابتدعتها 
االستخبارات األميركية »سي 
آي اي����ه« في ح����رب ڤيتنام، 
على ما نقله موقع »س����ي ان 
ان« االلكتروني عن صحيفة 
صينية. وقال املوقع انه بعد 
16 عاما من احلروب الدموية، 
الغزو  وتس����عة أعوام م����ن 
األميركي ألفغانستان، اجتهت 
امليليشيات الطالبانية لتدريب 
الق����ردة وتس����ليحها ببنادق 
كاشينكوف والبنادق اخلفيفة 
الصطياد اجلنود األميركيني.

وها هي طالبان »تسقي« 
املتح����دة من نفس  الواليات 
»دوائها«، كم����ا يزعم تقرير 
الصحيف����ة الصيني����ة، الذي 
فندته عاملة حيوانات أميركية، 
إنه  إيفانز، بالقول  د.ش����ون 

»مناف للعقل«.
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السديراوي لـ »األنباء«: تسليم شهادات 
»الثاني عشر« للدور الثاني بـ »المناطق« اليوم

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ميزانية تكرمي املعلمني البالغة 375 ألف دينار. وخاطبت احلمود وزير 
املالية مصطفى الشمالي العتماد امليزانية ملنح مكافأة 500 دينار الى ما 
يق����ارب 340 معلما ومعلمة من املدارس احلكومية واخلاصة في اليوم 
العاملي للمعلم اضافة الى بعض الهدايا الرمزية. إلى ذلك، أعلنت وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي ان شهادات الصف الثاني عشر للدور الثاني 
س����يبدأ توزيعها على الطلبة في املناطق التعليمية اعتبارا من صباح 
اليوم. هذا وش����ددت مصادر تربوية مس����ؤولة على ضرورة مراجعة 
الطلبة أو أولياء أمورهم املناطق لتسلم الشهادات ملعرفة املواد الراسب 
فيها أوالدهم لل����دور الثاني من مركز املعلومات ألن معظمها خطأ ولم 

يتضمن املواد بدقة.

375 ألف دينار لتكريم 340 معلمًا ومعلمة في اليوم العالمي للمعلم
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